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Skip duwt de cupcake gewoon in één keer in zijn mond. 
Hij kan gelijk niets meer zeggen.
Maar met zijn opgestoken duim door de klas zwaaien lukt 
wel. 
Wat kan Eva heerlijk bakken, zeg.
‘Een groot applaus voor Eva!’ roept de juf.
Skip probeert de cupcake weg te slikken. 
Misschien heeft Eva er nog wel eentje over.
Ze gaat zitten. Skip buigt gelijk opzij naar 
haar dienblad.
‘Het was echt een geweldige spreekbeurt, Eva,’ zegt juf trots. 
‘Wij hopen dat jij later inderdaad bakker wordt. 
Dan komen we allemaal ons brood bij jou kopen.’
‘En cupcakes!’ roept Skip.
Oeps. Hij had beter nog iets langer kunnen wachten met 
praten.
Naast hem probeert Eva de rondvliegende stukjes te ont-
wijken.

RampRamp

Wacht eens...
Je gaat toch niet
dit boek lezen?

Hoi!
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Juf veegt met een nat doekje de witte bakpoeder van haar 
bureau. 
Bloem. Zo heet dat, weet Skip nu.
Ondertussen werpt juf een tevreden blik de klas in. 
‘Toen ik de opdracht verzon, dacht ik even 
dat hij misschien wel te moeilijk zou zijn.’
‘Te moeilijk?’ vraagt Defne.
Juf knikt. ‘Een spreekbeurt over wat je 
later heel graag wilt worden. 
Maar dan niet alleen erover vertellen. 
Je moet ook laten zien dat je het echt al 
een beetje kunt.’
Farried staat zomaar op zijn stoel. Hij laat 
zijn spierballen zien. ‘Makkie!’
Skip grinnikt als hij aan de spreekbeurt van Farried denkt. 
Hij kwam de klas in lopen in een raar hemdpakje. 
En pal voor het bord begon hij toen gewichten te heffen. 
Met twee rugzakken.
Het hoofd van Farried werd nog roder dan de auto van juf.

Juf glimlacht. ‘Er zijn geweldig leuke beroepen langsgekomen. 
Gewichtheffer, brandweerman, dominee, glazenwasser.’
‘En ik was astronaut!’ roept Ferdinand.
Skip kreunt. De spreekbeurt van Ferdinand liep helemaal 
in de soep.

Neee, niet doen!
Doe dit boek dicht. Gooi hem weg. Voer hem aan je cavia. Of prop hem 

in de wc!
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Hij had de zomerschoenen van zijn oma aangetrokken. Met 
van die superdikke zolen.
Astronauten dragen die ook, zodat ze niet de lucht in zweven.
Nou, Ferdinand zweefde inderdaad niet. Hij struikelde wel.
Plat op zijn neus. Bloeden dat het deed.
Ferdinand snapte gelijk waarom astronauten ook een helm 
dragen.

‘En Defne was koningin,’ vertelt juf.
Skip ziet hoe Defne verlegen naar haar 
tafelblad staart. Wat wist zij veel te 
vertellen!
Maar laten zien wat een koningin 
doet, dat was een beetje raar.

Defne had alleen maar naar de klas 
gezwaaid. Meer niet. Lekker moeilijk 

beroep, zeg.

Juf knikt naar Eva. ‘En vandaag hebben we zomaar een 
echte bakker in de klas.’
Bakker, dat is ook zo. Skip tilt de punt van de theedoek op.
Ligt er op het dienblad misschien nog een overgebleven 
cupcake?

O…
Je leest toch 

door.
Zucht.

Schaam. 

Nou, veel plezier dan met mijn spreekbeurt. Wat een ramp.

Ik verstop me
ondertussen onder mijn bed.

Dan kom ik volgend jaar pas weer 
tevoorschijn, denk ik. 
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‘En nu is iedereen aan de beurt geweest,’ zegt juf. ‘Iedereen, 
behalve een.’
Skip laat zijn hoofd iets zakken. Zo kan hij precies onder 
de theedoek kijken.
Ergens in de verte zweeft de stem van juf als een stil geroe-
zemoes. 
‘Want de allerlaatste spreekbeurt is van...’
Ja! Er ligt nog een cupcake. Er zit zelfs een stukje chocolade 
bovenop.
Skip kijkt naar Eva. Als hij een extra zielig 
gezicht trekt, mag hij hem vast wel.
Waarom staart ze hem nou zo raar aan?
Skip draait zich om. De klas is stil. Waarom 
kijkt iedereen naar hem?
Snel laat hij de theedoek los en gaat recht-
zitten. Maar ze blijven kijken.
Farried moet hard lachen. ‘Zit er nog een 
stuk cupcake in je oor of zo?’
‘Wat bedoel je?’ vraagt Skip.
‘Jij bent aan de beurt, sukkel!’
‘Farried...’ zegt de juf gelijk. Maar ze heeft haar ogen 
op Skip gericht.

Skip kijkt rond. ‘Voor wat?’
‘Je spreekbeurt,’ fluistert Eva.

Het is alsof Skip ineens wakker wordt. Of juist 
niet. 

Misschien is het meer een nare droom. Zijn 
spreekbeurt?
Juf kijkt Skip verwachtingsvol aan. 

‘We zijn heel nieuwsgierig over welk beroep jij 
ons gaat vertellen.
En vooral wat je ons gaat laten zien. Heb je 
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zo genoeg ruimte?’ 
Ze wijst naar haar lege bureau.

‘Ik hoop dat hij ook bakker wil worden,’ zegt 
Defne. ‘Ik lust nog wel wat.’
‘Kom maar,’ moedigt juf Skip aan.
Hij hijst zich overeind. Nee! Is hij vandaag aan 
de beurt? Wat een ramp!
Skip sjokt tussen de tafels door naar voren.
Zijn mond voelt droog als hij zich omdraait. 
De hele klas kijkt naar hem.
‘Heb je geen spullen bij je?’ vraagt Farried.
Skip hoort het wel, maar weet niets te zeggen. 

Zijn hoofd is opeens net zo leeg als het bureau 
van juf.
‘Sst,’ sust juf. ‘Een spreekbeurt kan best spannend zijn. Dat 
weten we allemaal.’
Ze buigt zich naar Skip. ‘Heb je een papiertje bij je waar de 
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belangrijkste dingen op staan?’
Skip schudt zijn hoofd.
‘Ga je het helemaal uit je hoofd doen? Knap hoor.’
Nu zoekt juf met haar blik ook naar Skips spullen. Maar ze 
hoeft niet te zoeken. 
Hij heeft niets bij zich.

Juf had de opdracht met grote letters op het bord gezet. 
Worden wat je wil.
Nou, dat was voor iedereen blijkbaar 
simpel. 
De hele klas wist gelijk wat ze later 
wilden worden.
Maar als je dat nou niet weet? Als je 
echt geen idee hebt? 
Ook geen ieniemienie idee?

‘Hij is zijn spreekbeurt vergeten!’ roept Farried.
Skip voelt zijn hoofd knalrood worden. Zo rood 
als dat van een gewichtheffer.
‘Nee toch, Skip?’ vraagt juf. Haar ogen lijken een tintje 
donkerder dan zojuist.
Alsof ze bedoelen: je bent toch niet weer iets vergeten, Skip?
Skip perst zijn lippen op elkaar. Hij wil wel wat zeggen. 
Maar wat?
Dat hij als enige in de klas de opdracht wel te moeilijk vindt?

Wat kan hij nou worden? 
Elke keer als hij erover nadacht, zei hij hetzelfde tegen 
zichzelf. 
‘Morgen weet ik vast wel iets.’
Maar nu zijn er opeens geen morgens meer. Het is vandaag. 
En nu is het te laat.
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‘Ik heb mijn spullen nog thuis lig-
gen,’ zegt Skip opeens. 
Rustig ademen lukt niet. Slikken 
wel.
Juf houdt haar hoofd iets scheef. 
Alsof ze zo een kort moment bij 
hem naar binnen kan kijken.

‘Dit is niet weer een smoesje, toch?’
Skip schudt van nee. Iets te snel en iets te wild.

‘Nee, nee. Ik was gewoon... zo zenuwachtig. Daarom 
ben ik het vergeten. 
Het zit nog in mijn tas, aan de kapstok, thuis.’ 
Skip gebaart gehaast achter zich. Alsof de kapstok ergens 
aan de andere kant van het bord hangt.
‘Ik zei het toch? Hij is het wel vergeten.’ 
De stem van Farried komt gemakkelijk boven 
het geroezemoes uit. 
‘Hij weet helemaal niet wat hij wil wor-
den. Dat is pas dom!’

‘Nee, Farried, dat is niet aardig 
van je.’ 
Juf praat wel tegen Farried, 
maar ze laat Skip niet los met haar ogen.
‘Morgen houdt Skip zijn spreekbeurt. 
Met allerlei spullen erbij en zo.
Let maar op, het wordt een supergoede 
spreekbeurt. Toch, Skip?’


